
 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 الحقوقكلية 

Faculty of Law  

 

 "العدالة والحق " 

Justice & The Right"" 

 " " عراقة وجودة

Tradition and Quality"" 
 QF60/0408-3.0 القانون / كلية الحقوق  تنفيذ مهام لجنة الخطة الدراسية في قسم: إجراءات – الوصف التفصيلي للمادة الدراسية

 

QF60/0408– page 1/3 

 

 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 1210060 قم المادةر  القسم العام – قانون العقوبات اسم المادة الدراسية
 ال يوجد للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات  3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
وتوضيح الخصااص  التات تتمياه  قاا قواعاد العقوباات نام  ياان تتناول دراسة هذه المادة التعريف بقانون العقوبات وأهمية دراسته      

موضااق قااانون العقوبااات ظاات الننااام القااانونت العااامع والتعاار  ععااب ع قااة قااانون العقوبااات ب ااروت القااانون ا خاار    ااذل  يااتم تسااعي  
 الضوء من الناحية التاريخية ععب قانون العقوبات ا ردنت 

لجاراصم والعقوباات مان حياا  ياان مضامون الم ادأ وتاريخاه وأهميتاه ومان نام دراساة موضاوت ن ااق  ما تتناول أيضا م دأ شارعية ا    
سريان قانون العقوبات من حيا الهماان والم اان وا شاخا  وبعاد ذلا  دراساة الننرياة العاماة لعجريماة مان حياا التعرياف بالجريماة 

الاار ن المعنااو  وصااوره و ااذل  دراسااة موضااوت المساااهمة الجناصيااة وأنواعقااا وأر انقااا المتمنعااة ظاات الاار ن الشاارعت والماااد  وعناصااره و 
 والمسؤولية الجهاصية وأخيرا التعريف بالجهاءات الجناصية من عقوبات وتدا ير احتراهية وأنواعقا 

 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 ظيم القانوني لها على المستوى المحلى والدوليتعريف الطلبة بالنظرية العامة للجريمة والعقوبة وبيان التن الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

القوة والضعف ظت  ل ار مختعف الننريات ظت ععم الجريمة والعقوبات وتقييم نقاط بالقدرة ععب اخت 1.1
 منقا 
  واهميته وتوضيح الخصاص  التت تتميه  قا قواعده تعريف ال الب بقانون العقوبات 1.1

 تعريف الطلبة بفكره العقوبة من خالل التعريف على أنواع العقوبات الثاني  الهدف
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 دراسة الننرية العامة لعجريمة  1.1
 سعو  اجرامت الالقدرة ععب معرظة العوامل االجتماعية واالقتصادية التت تؤد  الب خعق  1.1

 العقوباتقوبة من خالل التعرف على أنواع فكرة العبتعريف الطلبة  الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 دراسة العقوبة من حيا الهمان والم ان وار انقا  1.1
 القدرة ععب تقيم السياسات الجناصية ونقد  ل نوت من أنوات العقوبة  1.1

 قتصادية واخأخالقيةتعريف الطلبة بأسباب الجريمة وأثر الجوانب االجتماعية واال الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

تقييم السياسات الجناصية ونقد  ل نوت من أنوات العقوبة  ناء ععب الجوانب االجتماعية قدرة ال الب ععب  1.1
 واالقتصادية وا خ قية لكل اهدظقا 

 خعق سعو  اجرامت القدرة ععب التعر  ععب العوامل االجتماعية واالقتصادية التت تؤد  الب  1.1
  6100-عمان–بة دار النقاظة لعنشر والتوهيقم ت –ع د الرحمن توظيقد  -قانون العقوبات القسم العام شرح  الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:

  0991 -عمان  –دراسة مقارنة –شرح ا ح ام العامة ظت قانون العقوبات ا ردنت–د   امل السعيد  -1

 –م تبة دار النقاظاة لعنشار والتوهياق  –شرح قانون العقوبات القسم العام  –الحع ت  د  محمد ععت السالم -1
  6100 -عمان 
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 الكتاب المعتمد
مالحظا

 ت

11 
1 
1 
1 

 مفهوم قانون العقوبات وتسميته.
 وظائف قانون العقوبات وأهدافه.

 عد قانون العقوبات.خصائص قوا
  11 - 11ص 

11 
1 
1 
1 

 موضع قانون العقوبات في النظام القانوني العام.
 عالقة قانون العقوبات بالقوانين اخأخرى.
 نظرة في تاريخ قانون العقوبات اخأردني.

  11 - 11ص 

11 
1 
1 
1 

 مضمون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتاريخه.
 عقوبات ودعائمه.أهمية مبدأ شرعية الجرائم وال

 تقدير القيمة العلمية لمبدأ الشرعية.
  13 - 11ص 

11 
1 
1 
1 

 تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان.
 رجعية القانون اخأصلح للمتهم. –عدم رجعية القانون الماضي 

 القانون محدد الفترة )المؤقت(.
  11 - 13ص 

13 
1 
1 
1 

 تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان.
 واإلستثناءات الواردة عليه. –مبدأ اإلختصاص اإلقليمي 
 مبدأ اإلختصاص العيني.

  31 - 13ص 

13 
1 
1 
1 

 اإلختبــــار اخأول

10 
1 
1 
1 

 مبدأ الصالحية الشخصية.
 مبدأ الصالحية الشاملة )العالمية(.

 آثار اخأحكام الجزائية اخأجنبية.
  35 - 31ص 

15 
1 
1 
1 

 ها.مفهوم الجريمة وتقسيمات
 ماهيته. –الركن الشرعي )القانوني(  –أركان الجريمة 

 اخأساس الذي يقوم عليه الركن الشرعي.
  111 - 31ص 

11 
1 
1 
1 

 تمييزها. -أنواعها  –مفهومها  –أسباب التبرير 
 ممارسة الحق )استعمال(.

 الدفاع الشرعي.
  111 - 111ص 

11 
1 
1 
1 

 تنفيذ القانون أو إطاعة أمر السلطة.
  111 – 111ص  النتيجة. -الفعل  –عناصر الركن المادي للجريمة  –زة القانون إجا

11 
1 
1 
1 

 اإلختبــــار الثـــــــــاني
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11 
1 
1 
1 

 السبب المباشر. –النظريات القانونية في العالقة السببية 
 نظرية تعادل اخأسباب. –نظرية السبب المالئم أوالمناسب 

 .الشروع -صور ارتكاب الجريمة 
  131 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 عناصرها. -مفهومها  –المساهمة الجنائية 
 المبادئ اخأساسية في اإلشتراك واإلتجاهات التي تسوده.

 المخفون. –المحرضون  –المتدخلون  –الفاعلون 
 

  151 – 131ص 

11 
1 
1 
1 

 

 وتمييزها عن غيرها. –مفهومها  –المسؤولية الجزائية 
 ية ومذاهبها وشرائطها.أساس المسؤولية الجزائ

 موانع المسؤولية الجزائية.
 

  113 – 111ص 

13 
1 
1 
1 

 

 أغراضها. -خصائصها  –مفهوم العقوبة  –النظرية العامة للعقوبة 
 أسباب إنقضاء العقوبة أو المانعة من تنفيذها. –اخأسباب التي تؤثر في العقوبة 

 التدابير اإلحترازية. –تعدد الجرائم والعقوبات 
 

  111 – 110 ص

13 
1 
1 
1 

 اإلختبــــار النهـــــــــــائي

 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشار ة    = 
 %11=   االمتحان ا ول
 %11=  االمتحان النانت
 %31= االمتحان النقاصت

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %31=   ال صل اعمال 
 )تقاريرع أبحااع امتحانات يومية( 

 %31=  تحان النقاصتاالم
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